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Aanwezig:  

Hilde De Sutter, Voorzitter; 
Johan Van Durme, Burgemeester; 
Orville Cottenie, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, 
Schepenen; 
Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Filip Michiels, 
Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Kaat Pien, Ann Van Hecke, 
Louise Van Hoorde, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden , Jeroen Logghe, 
Steven Verstuyft, Kristof Van Cauwenberghe, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

Fiscaliteit - Vaststellen belastingreglement op het niet hebben van een verplicht 
conformiteitsattest voor huurwoningen 

Een conformiteitsattest biedt voordelen voor zowel de huurder als de verhuurder . 
Daarom wordt in de Gemeente het hebben van een conformiteitsattest in bepaalde 
situaties dan ook verplicht. Het biedt de verhuurder afdwingbaarheid over het maximum 
aantal bewoners en een bewijs dat de woning die hij verhuurt, voldoet aan de minimum 
woonkwaliteitsnormen. Bij woningen waarvoor geen verplicht conformiteitsattest werd 
aangevraagd, bestaat een ernstig vermoeden dat die niet voldoen aan de minimale 
veiligheids- en kwaliteitsnormen. Om deze verplichting af te dwingen, is een belasting op 
het niet hebben van het verplicht conformiteitsattest aangewezen.  Aan de gemeenteraad 
wordt gevraagd dit reglement goed te keuren.  

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°  



 

Juridisch kader 

De Grondwet, artikel 170, § 4  

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, 14°  

De Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder de artikelen 3.1-7 en 3.9  

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen  

Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, in het bijzonder de artikelen 3.4-10  

De gemeentelijke verordening van 17 december 2020 houdende het verplicht stellen van 
het conformiteitsattest  

Lokaal woonoverleg van 23 oktober 2020  

 

Financiële gevolgen 

De belasting bedraagt: 1.000 euro per wooneenheid  

Indien voor de huurwoning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 12 
maanden, dan bedraagt de belasting: 1.500 euro per wooneenheid  

Indien voor de huurwoning geen geldig conformiteitsattest voorligt na een termijn van 24 
maanden, dan bedraagt de belasting: 2.000 euro per wooneenheid  

Zolang de huurwoning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de heffing 
van 2.000 euro per wooneenheid jaarlijks verschuldigd  

 

Motivering 

De Gemeente stelde het conformiteitsattest verplicht voor huurwoningen in bepaalde 
situaties. Bij woningen waarvoor geen verplicht conformiteitsattest werd aangevraagd, 
bestaat een ernstig vermoeden dat die niet voldoen aan de minimale veiligheids- en 
kwaliteitsnormen. Woningen die niet voldoen aan de normen van de Vlaamse Codex 
Wonen maken dat bewoners in slechte omstandigheden gehuisvest zijn.   

Dat leidt tot meer werk voor de gemeentelijke huisvestingsdienst. In geval van 
gebrekkige woningkwaliteit moet die dan na klachten optreden en alsnog een 
woningkwaliteitscontrole organiseren. In sommige gevallen moet de huisvestingsdienst 
een nieuwe woning zoeken omdat de woning al bewoond is en niet hersteld kan worden 
(of omdat de eigenaar weigert de woning te herstellen).  



Bovendien leidt slechte huisvesting tot meer werk voor het Sociaal Huis en de sociale 
diensten omdat slechte woningen een negatieve invloed hebben op het welzijn van de 
bewoners. Daardoor vragen bewoners van slechte woningen meer begeleiding.  

Het verplicht conformiteitsattest heeft als doel deze wantoestanden te voorkomen. Het 
niet naleven van die preventieve maatregel leidt tot omslachtiger procedures en dus meer 
overlast voor de bewoner en de gemeente. Om die redenen is het aangewezen het niet 
hebben van het verplicht conformiteitsattest te belasten. 

 

Besluit 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het reglement belasting op het niet hebben van een 
verplicht conformiteitsattest voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 goed.  

Artikel 2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.   

Artikel 3. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het decreet over 
het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.  

 

Dit punt wordt aangenomen met: 

15 JA STEMMEN (Hilde De Sutter, Johan Van Durme, Orville Cottenie, Christ Meuleman, 
Marleen Verdonck, Elsy De Wilde, Els De Turck, Jean Marie De Groote, Filip Vermeiren, 
Linda De Vos, Pieterjan Keymeulen, Simon Van Der Heyden , Jeroen Logghe, 
Steven Verstuyft, Kristof Van Cauwenberghe) 
8 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Kaat Pien, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde) 

 De voorzitter, 

Borchert Beliën(get.)  Hilde De Sutter (get.) 

Algemeen directeur Voorzitter 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 29/12/2020 

 

 

 

Borchert Beliën Hilde De Sutter 



Algemeen directeur Voorzitter 


